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খ োরোসোনের মুজোহিহিনের হেনিেশেোর 

আন োনে 

বোাং োনিনশর হজিোি সমর্েে ভোইনির জেয অে োইে িোওয়োনের হেছ ু

হেনিেশেো 
 

িোওয়োে মিোে আল্লোহ  েো’আ োর পক্ষ খর্নে এে গুরুত্বপূর্ে হবধোনের েোম। িোওয়োে 
ও হজিোনির মোধযনমই েোওিীনির বোর্ী ছহিনয় পনি, আল্লোহ র জহমনে েোাঁর দ্বীে 
প্রহেহিে িয়। অেযোেয হবধোনের মনেো িোওয়োনেরও আনছ হেহিেষ্ট প্রহিয়ো ও পদ্ধহে, 
আিব ও হশষ্টোচোর। বেেমোনে িোওয়োনের অেযেম মোধযম অে োইে হমহিয়ো। আল্লোহ র 
শত্রুরো য ে েোওিীি ও হজিোনির আওয়োজ উম্মোির ের্েেুিনর খপ াঁনছ হিনে বোধো 
হিনে, খ োটো পৃহর্বীনে খ োহিেভোনব েোওিীি ও হজিোনির িোওয়োে হেহিদ্ধ েনর 
খরন নছ, আল্লোির পনর্র িোঈনিরনে টোন েট েনর েোনির জেয পুনরো জ ে সাংেীর্ে 
েনর খেন নছ, ে ে মিোে আল্লোহ র ইেোয় িোঈনির জেয িোওয়োনের েেেু এে 
ময়িোে  ুন  খ নছ। আর েো ি  অে োইে িোওয়োহে প্ল্যোটেমে এবাং খসোশযো  হমহিয়ো। 

হেন্তু আমরো  ক্ষয েরহছ, হেছ ু ভোই আনছে যোনির ভনু র েোরনর্ িোওয়োনের এই 
সম্ভোবেোময় ময়িোনের েোয়িো পহরপূর্েভোনব অজেে েরো যোনে েো। হেছু ভোই আনছে  
যোনির ই  োস প্রশাংসেীয়, যোনির হৃিনয় দ্বীনের  োয়রে ও জযবো হবিযমোে, েনব 
েোরো িোওয়োনের খক্ষনে খয পন্থো গ্রির্ েনরনছে, খয পদ্ধহে অব ম্বে েনরনছে, েো 
েো সুন্নোি সমর্েে েনর আর েো এর দ্বোরো দ্বীনের বো হজিোনির উনল্ল নযো য উপেোর 
িয়। বরাং এর দ্বোরো অনেে খক্ষনে  োনভর েু েোয় ক্ষহে খবহশ িনে। েোছোিো এটো 
িেপন্থী মুজোহিহিনের মোেিোজও েয়। খ োরোসোে খর্নে উমোরো র্ বোরবোর েহিেভোনব 
এসব বযোপোনর সেেে েনরনছে। 



 

 
5 

 

এসে  ভোইনয়রো সোধোরর্ে হেছু বই বো খ  ো পনি, হোংবো িেুনমন্টোহর বো 
খ েচোনরর মোধযনম েোওিীি ও হজিোনির প্রহে উদ্বুদ্ধ িনয়নছে। হজিোিনে সোিনর 
গ্রির্ েনর হেনয়নছে। েোরো হজিোহি েোনে োর সোনর্ যুক্ত েে। সরোসহর মজুোহিি নর্র 
সাংশ্রনব আসোর সুনযো  েোনির িয়হে। বেেমোে সমনয় এটো  ুব এেটো সিজও েয়। 
অেয হিনে িভুেো যজেে বোস্তবেো ি  েোওহিি ও হজিোি, ইস োম ও জোহিহ য়যোি, 
শরীয়োি ও  র্েন্ত্র, েোগুে বজেে এবাং আ  ওয়ো ো ওয়ো  বোরো এর মনেো খম হ ে 
হবিয়গুন োর বযোপোনর সহিে হেনিেশেোর জেয খেোে আহ নমর েোনছ যোবোর সনুযো ও 
েোরো পোনেে েো। েন  েোরো এে ধরনের হবহেন্ন অবস্থোয় আনছে। 

খয সমসযো খি ো যোনে েোর মূ  েোরর্ এই হবহেন্নেো। এই হবহেন্নেোর েন  িধুরনের 
সমসযো খি ো হিনে। 

প্রর্মে 

অনেে ভোই হজিোি ও মজুোহিহিনের সমর্েনে ের্ো ব নছে, হেন্তু মুজোহিহিনের 
সাংস্পনশে েো আসোর েোরনর্, এবাং মুজোহিহিে উমোরো ও আহ ম নর্র খ  েী ও 
হববৃহে মনেোনযোন র সোনর্ অধযোয়ে েো েরোর েোরনর্,  েোরো মজুোহিহিনের প্রেেৃ 
অবস্থোে, আেীিো ও মোেিোজ সম্পনেে সহিেভোনব জোনেে েো। েোরো ের্ো ব নছে 
ভোসো ভোসো হেছু ধোরর্ো হেনয়। সোনর্ খযো  েরনছে হেজস্ব হবহভন্ন হচন্তোভোবেো। অনেে 
সময় এই অপূেেোঙ্গ ধোরর্োর সোনর্ যুক্ত িনে অে োইে েেেহবেনেের েন  সৃহষ্ট িওয়ো 
হেক্তেো, েনেে খজেোর খজি, বযহক্ত ে আনব  এবাং অেুরো -হবরোন র প্রভোব। 

হদ্বেীয়ে 
এমে অনেে ভোই আনছে যোরো পূনবে অেয খেোে ইস োমী ি  হোংবো েোনজর সোনর্ 
যুক্ত হছন ে। েোওিীি, আ  ওয়ো ো ওয়ো  বোরো এবাং হজিোি সাংহিষ্ট হবিনয় হবহভন্ন 
অেুসরর্ীয় ইস োমী বযহক্তত্ব হোংবো িন র েোছ খর্নে েোরো এমে আচরর্ ও অবস্থোে 
খিন নছে যো েোনিরনে িেোশ েনরনছ। অনেেনে খযনে িনয়নছ েোেোে হেক্ত 
অহভজ্ঞেোর মধয হিনয়। এর েন  অনেে ভোইনয়র মনধয এে ধরনের চোপো খক্ষোভ ও 
অহভমোে েোজ েনর, যোর প্রভোনব অনেে সময় েোনির পনক্ষ ভোরসোময হিে রো ো 
সম্ভব িয় েো; যোর বহিিঃপ্রেোশ  নট হবহভন্ন আচরনর্ ও উচ্চোরনর্। 

সাংযুহক্তিীেেোর সোনর্ আনরো এেহট হবিয় যুক্ত িনয় পহরহস্থহেনে আনরো জহট  
েনরনছ। খযনিেু এই ভোইনির অহধেোাংনশরই হজিোি সম্পনেে জোেোর মোধযম 
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অে োইে, েোই েোনির অনেনেই  োনরহজ খ োিীর প্রচোরর্ো দ্বোরো প্রভোহবে িনয়নছে। 
জ্ঞোে হোংবো অজ্ঞোেসোনর এমে অনেে ববহশষ্টয, হচন্তো এবাং মনেোভোব েোনির মনধয 
এনসনছ যো েুরআে ও সুন্নোি সমহর্েে েো, শরীয়নের খ  োে এবাং খযগুন ো ে নেোই 
িক্বপন্থী মজুোহিহিনের মনধয খি ো যোয় েো। হবনশি েনর খেহেবোচে ববহশষ্টযগুন ো 
সাংনশোধনের বিন  অনেনে রুক্ষেো ও রূঢ়েোর মনেো ববহশষ্টযগুন োনে ‘িেপন্থো’র 
হচহ্ন ধনর হেনয়নছে। 

এই সমসযোগুন ো এবাং িোওয়োনের উপর এর খেহেবোচে প্রভোব িূর েরোর  নক্ষয 
খ োরোসোনের উমোরোনির হবনশি হিেহেনিেশেো এবাং িোওয়োে ও হজিোনির পনর্র সুিী ে 
অহভজ্ঞেোর আন োনে আমরো হেছু হিেহেনিেশেো েুন  ধরহছ। হজিোনির পনর্ 
আহ্বোেেোরী প্রহেহট ভোইনয়র েেেবয িনব, হিেহেনিেশেোগুন ো হৃিয় হিনয় অেুধোবে 
েরো এবাং বোস্তবজীবনে েো যর্োযর্ভোনব প্রনয়ো  েরো।  ইেশোআল্লোহ  এর েন  
সমর্েে ভোইনয়রো মুজোহিহিনের মোেিোজ অেুযোয়ী অে োইনে িোওয়োে চোহ নয় খযনে 
সক্ষম িনবে, এবাং েোনির িোওয়োনের মোধযনম হজিোি ও মজুোহিহিে প্রেযক্ষ ও 
পনরোক্ষভোনব উপেৃে িনবে। অেযর্োয় দ্বীনের  োয়রে ও জযবো সনেও এই ভোইনির 
অবস্থো িনব খসই েোিোে খিোনস্তর মনেো, খয বন্ধুর সোিোযযোনর্ে মোহছ েোিোনে হ নয় 
পোর্নরর আ োনে বন্ধুর মস্তেই চূর্ে েনর খিয়। মিোে আল্লোহ  েোআ ো আমোনিরনে 
সবেপ্রেোর হবভ্রোহন্ত খর্নে খিেোজে েরুে। আ-মীে। 

িোওয়োনের ভোিো ও পদ্ধহে 
হৃিনয় উম্মনের প্রহে িরি ও বযর্ো র্োেো প্রনয়োজে। সে  মুসহ নমর ে যোর্েোমী ও 
খিিোয়োে প্রেযোশী িওয়ো জরুরী। খেোনেো মুস মোে ভোই যহি আপেোর হবরুনদ্ধ বন  
এবাং সেযনে েো খচনে, েবুও েোর প্রহে অন্তনর ঈমোেী সম্প্রীহে ও হিেেোমেো জোগ্রে 
রো ো। এনক্ষনে রোসু  সল্লোল্লোহু আ োইহি ওয়ো সোল্লোম-সি অেযোেয েবী র্ আমোনির 
জেয উত্তম আিশে। 

িোওয়োনের ভোিো িনব অেযন্ত েম্র, স্থোে-েো -পোে উপনযো ী। আিমর্োত্মে ভহঙ্গনে 
ের্ো ব ো যোনব েো। িোওয়োে উপস্থোপনের খক্ষনে রুক্ষেো বো হবদ্রূপম ূে সমোন োচেোর 
পন্থো গ্রির্ েরো যোনব েো। েোরও আস্থো ও ভোন োবোসোর জোয় োয় অের্েে আ োে েনর 
েোর অন্তর আেৃষ্ট েরো যোয় েো। িোওয়োনের শব্দচয়ে ও উপস্থোপেো িনব হৃিয়স্পশেী; 
যো অন্তর ছুাঁনয় যোয়, যো পোিোর্ হৃিয় হব হ ে েরোরও সক্ষমেো রোন । মনে রো নে 
িনব, আল্লোহ  েো’আ ো জোেনেে, খেরআউে ঈমোে আেনব েো; েবুও হেহে মুসো ও 
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িোরুে আ োইহিমুস সো োম-খে েোর সনঙ্গ েম্র ভোিোয় ের্ো ব নে হেনিেশ 
হিনয়হছন ে। আপহে মুসো-িোরুে আ োইহিমুস সো োনমর সমপযেোনয়র েে, আর 
আপহে যোনে িোওয়োে হিনেে, খস-ও খেরোউনের মনেো পোহপি েয়; বরাং খস খেো 
এেজে মুসহ ম, আপেোর ভোই। 

 িোওয়োনের ভোিো িনব খিেমেপূর্ে েনব েোনে চোটুেোহরেো র্োেনব েো। সেযনে সেয 
এবাং হমর্যোনে হমর্যোই ব ো িনব। অসেযনে খমনে খেওয়ো যোনব েো, সেযনেও খচনপ 
যোওয়ো যোনব েো। 

আপেোর সনম্বোধে খযে েোনে আপে েনর খেয়। আপেোর বযোপোনর েোনে ভোবনে 
বোধয েনর। ‘হপ্রয় ভোই!’, ‘সম্মোহেে ভোই!’, ‘জেোব’, ‘মুিেোরোম!’, ‘আহম আপেোর 
ে যোর্েোমী, হবনরোধী বো শত্রু েই’—এভোনব সনম্বোধে েনর, হবেীেভোনব ের্ো ব ুে। 
আপহে েোনে সম্মোে হিে; যহিও েোর খেোনেো আচরর্ আপেোনে েষ্ট খিয়। 
িোওয়োনের খক্ষনে েোহেরনির উনেনশ েবী র্ (আ োইহিমুস সো োম)-এর 
সনম্বোধেগুন ো  ক্ষ েরনে পোনরে, েুরআে-সুন্নোির পোেোয় পোেোয় যো বহর্েে িনয়নছ। 
এর মনধযই রনয়নছ এেজে িোঈর জেয উত্তম পোনর্য়। আপেোর সনম্বোহধে বযহক্ত খেো 
এেজে মুসহ ম ভোই, হযহে অেয অনেে হিে খর্নে আপেোর-আমোর খচনয়ও উত্তম 
িনে পোনরে। েোর পহরর্োম আমোর-আপেোর খচনয়ও অনেে ভোন ো িনে পোনর। 

েুহম এমে েনরো, েোরো খেে এমে েনর’—এভোনব েুহম/েোরো বন  সনম্বোধে েো েনর 
হেনজর হিনে হেসবে েনর সনম্বোধে েরোর খচষ্টো েরুে। ‘আহম এমে েহর, আমরো 
খেে এমে েরহছ’। িোওয়োনের এই পন্থোও খেোরআনে বহর্েে আনছ। 

িোওয়োনের সূচেো খিোে এমে হবিয় খর্নে, খয বযোপোনর হেহে সিনজই আপেোর সোনর্ 
এেমে িনবে। উিোিরর্স্বরূপ, আপহে দ্বীে প্রহেিোর পদ্ধহে হেনয় ের্ো ব নে 
চোইন  শুরুনে দ্বীে প্রহেিোর গুরুত্ব ও েোৎপযে হেনয় েোর সনঙ্গ আন োচেো েরুে। 
যহি হজিোি হেনয় ের্ো ব নে চোে, েোিন  শুরুনে মুসহ মনির হবরুনদ্ধ 
েুেেোরন োিীর অবর্েেীয় জু ুম-হেযেোেে হেনয় এবাং আমোনির ওপর জু ুম প্রহেনরোধ 
েরোর আবশযেীয়েো ের্ো প্রহেরক্ষোমূ ে হজিোনির গুরুত্ব হেনয় আন োচেো েরুে। 
হজিোনির ময়িোে হেনয় ের্ো ব নে চোইন  শুরু েরুে আে োনের রর্োঙ্গে হেনয়। 
হজিোনির সনঙ্গ েোমধোরী মুসহ মনির েীহেবহজেে আচরর্ হেনয় ের্ো ব নে চোইন  
শুরু েরুে েোহ বোনের ইমোরোে প্রহেিোর ইহেিোস হেনয়, খয বযোপোনর উ োমো র্ 
এেমে হছন ে। 
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িোওয়োনের খেন্দ্র িনব খম হ ে হবিয়গুন ো। আল্লোহ  েো’আ োর হবধোে প্রহেিো, 
মুসহ ম ভূহমগুন োর পুেরুদ্ধোর, পহবে স্থোেসমূনির সরুক্ষো, ধমেহেরনপক্ষেোবোনির 
হিাংস্র খছোব  খর্নে মুহক্ত ইেযোহি। প্রোসহঙ্গে ও িরূবেেী ইসুযনে যোব েো। এটোই শুরু 
খর্নে ইমোরোনে ইস োহময়যোর মূ েীহে। যোর ে োে  আ িোমিুহ ল্লোহ  আমোনির 
খচোন র সোমনে। 

িহ ন র খক্ষনে খেোরআে-সুন্নোি ও ইমোমনির মে উনল্ল  েরোর পর সোধযমনেো 
আঞ্চহ ে িেপন্থী উ োমোনির উদ্ধৃহে অহধে পহরমোনর্ বর্েেো েরোর খচষ্টো েরুে। 

িোওয়োনের ভোিো িনব সিজ, সোব ী , সেন র খবোধ ময। মোেিুনে েোনির ভোিো 
হিনয় খবোঝোনে িনব। এমে পহরভোিো বযবিোর খর্নে হবরে র্োেুে, যো েোনির েোনছ 
িুনবেোধয বো যো শুেনে েোরো অভযস্ত েো। 

অনেে সময় সেযনে প্রমোহর্ে ও প্রহেহিে েরোর জেয হবেেে, সমোন োচেো ও 
পযেোন োচেোর প্রনয়োজে িয়। খসনক্ষনেও ের্ো ব নে হ নয় শরয়ী সীমোনর ো হিে 
রো নে িনব। িহ  হভহত্তে শো ীে পযেোন োচেো েরনে িনব। 

অেযনির ভোন ো গুর্গুন ো অস্বীেোর েরো বো এহিনয় যোওয়ো যোনব েো। খসগুন ো স্বীেোর 
েরনে িনব। প্রশাংসো েরনে িনব। ঐেমনেযর জোয় ো ও মেহবনরোনধর জোয় ো 
পহরষ্কোর েনর হিনে িনব। 

শুধু ‘িিুঃ -েষ্ট, পরোজয়-হেযেোেে, হবধোে-হেনিেশ’—এগুন োই খযে িোওয়োনের ম ূ 
প্রহেপোিয েো িয়; বরাং ‘হবজয়, সোিহসেেো, আল্লোহ র েুসরোে, শোিোিনের মযেোিো, 
জোন্নোনের পরুস্কোর’, এগুন োই খিোে িোওয়োনের প্রর্ম ধোপ। সুসাংবোি শুহেনয় 
মোেুিনে েোনছ আেোর খচষ্টো েরুে। িোিীনস এনসনছ, ‘সিজ েনরো; েহিে েনরো েো। 
সুসাংবোি িোও; আেহিে েনরো েো।’ 

আন োচেো শুধু আেীিো ও হজিোি-হেেোন র মোনঝ সীমোবদ্ধ রো নবে েো। পোশোপোহশ 
আম , আ  োে, েোযহেয়োেুে েেস, হে োওয়োে ইেযোহির প্রহে গুরুত্বোনরোপ 
েরুে। 

এমে বযোপোনর আন োচেো েরুে খয বযোপোনর আপেোর হভে শক্ত, খয বযোপোনর 
আপেোর পযেোপ্ত ই ম ও অধযয়ে আনছ। আপেোর িোওয়োে স্পষ্ট ও শহক্তশো ী িওয়ো 
উহচৎ। েনব আপেোর আন োচেোয় অিাংেোর খযে েো র্োনে। খয হবিনয় জোেো খেই, খস 
বযোপোনর চুপ র্োেো ও অজ্ঞেো স্বীেোর েরো প্রেৃে মুসহ নমর ববহশষ্টয। 
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সেযপর্ হচনেনছে এ জেয অিাংেোর েো েনর আল্লোহ র উনেনশ হবেয়ী িে। যোনির 
উনেনশয হ  নছে, েোনির জেয িোে েুন  আল্লোহ র েোনছ িুয়ো েরুে। িয়নেো 
আপহেও এেহিে ওই ভোইনয়র খচনয় েম বঝুনেে, আল্লোহ  েো’আ ো আপেোর প্রহে 
রিম েনরনছে। এমেও খেো িনে পোনর, অেয খেোনেো হবনশি আমন র েোরনর্ 
আল্লোির িৃহষ্টনে আপেোর ে ুেোয় েোর মযেোিো খবহশ বো ভহবিযনে আল্লোহ  েো’আ ো 
েোর মযেোিো আপেোর খচনয়ও অনেে খবহশ বৃহদ্ধ েনর খিনবে। 

হেন্দেীয় ও বজেেীয় 
আিন  খেব োনে েোেেীর েরো হোংবো েোনেরনির বযোপোনর বযবিোর েরো িয় এমে 
শব্দ ও বোেয ইস োনমর  হির খভেনর র্োেো মুসহ মনির প্রনয়ো  েরো। মনে রো নে 
িনব, েোেেীনর মুআইয়োে (বযহক্তহবনশিনে েোনের েেওয়ো খিওয়ো) িনে অেযন্ত 
জহট  হবিয়।  ভীর ই ম ও হেেনির অহধেোরী ছোিো এই িোহয়ত্ব অেয খেউ পো ে 
েরনে সমর্ে েয়। সহিে মোেিোনজর অেসুোরী, হজিোনির িোঈ প্রহেহট ভোই অবশযই 
যোনে েোনে েোেেীর েরো এবাং েোেেীনরর খক্ষনে খযনেোনেো সীমো ঙ্ঘে খর্নে 
খবাঁনচ র্োেনে িনব। 

সম্মোহেে ও অেসুৃে উ োমো নর্র বযোপোনর এমেভোনব বযহক্ত সমোন োচেো েরো যো 
শরীয়োি সমহর্েে েয়, এবাং িোওয়োির উসুন র বোইনর। েোনির েোনম অের্েে েুৎসো 
রটোনেো। েোনির শোনে েোেো মন্দ শব্দ প্রনয়ো  েরো। খযমে : িরবোহর, িো ো , 
মুরহজয়ো, েোগুনের খ ো োম ইেযোহি। মনে রো নে িনব, ই হে োে (িোহ হ ে 
মেহভন্নেো) আ োিো হজহেস আর েোউনে অপমোে েরো এবাং মোেিোহে েরো আ োিো 
হজহেস। খয োনে সোধোরর্ মুস মোেনে  োহ  খিওয়োই পোপ, খস োনে সম্মোহেে খেোনেো 
আন মনে  োহ  খিওয়ো খেো চরম অেযোয় ও জ েযেম েোজ। এই খবয়োিহবমূ ে 
েমেেোি খর্নে মুজোহিিীে সম্পেে হছনন্নর খ োির্ো েরনছ। খিনশ খিনশ অবুঝ 
েরুর্নির এমে িোহয়ত্বিীে পিনক্ষনপর েোরনর্ হজিোি ও মুজোহিহিে সম্পনেে অনেে 
সোধোরর্ মোেনুির অন্তনর বীেশ্রদ্ধো ও হবরহক্তের মনেোভোব সৃহষ্ট িনে। যোরো এগুন ো 
েনর, েোরো েো মজুোহিহিনের মোেিোনজর অেুসোরী আর েো খেোনেো হজিোহি েোনে োর 
সনঙ্গ সম্পৃক্ত। 

েোগুহে শোসেবযবস্থোর অধীনে র্োেোর েন  অহেেোসনেও অনেেনে অনেে েোজ 
েরনে িয়; হেছু খক্ষনে িয়নেো েোনির ওজর গ্রির্নযো য, আবোর হেছু খক্ষনে 
গ্রির্নযো য েয়। খযসব খক্ষনে েোনির ওজর গ্রির্নযো য েয়, খসসব খক্ষনে 
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িোহ হ েভোনব মেহভন্নেো িনে পোনর। হেন্তু েোনির েোনমোনল্ল  েনর জেসমনক্ষ 
আিমর্োত্মে সমোন োচেো েরো বো মন্দ ভোিোয়  ো মন্দ েরো েো উম্মনের জেয 
ে যোর্ের আর েো হজিোনির জেয। এসব েোনজর মোধযনম আমোনির খর্নে সম্মোহেে 
উ োমোনির িনূর সনর যোনবে। েোাঁনিরনে যোরো ভোন োবোনস, েোরোও হজিোহি মোেিোনজর 
হবরুনদ্ধ চন  যোনবে। উম্মোির এই িোহন্ত নে েুেেোরন োিী এটোই চোয়। 

উনল্ল য RAND েনপেোনরশে েোনির হবহভন্ন প্রহেনবিনে হজিোি ও মুজোহিহিনের 
সোনর্ উ োমোনয় খেরোনমর হবভোজে সৃহষ্টর ের্ো এনেনছ। িুিঃ জেে বযোপোর ি , 
আমোনির অবুঝ ভোইনয়রো এমে েোজ েনর খে নছে যোর েন  শত্রুর  ক্ষ অহজেে 
িনে। আল্লোহ  েোআ ো সে নে খিেোজে েরুে। 

খেোে মুসহ ম ভোইনে হেনয় খরো  েরো অবশযই পহরেযো  েরুে। খরো বোহজ 
িোওয়োনের খেোনেো পদ্ধহে েয়। এর দ্বোরো খেোে মুসহ নমর সম্মোেিোহে ও হবেৃে স্বোি 
 োভ ছোিো অেয হেছুই অজেে িয় েো। ভু  পনর্র পহর্ে খেোে মসুহ মনে হেনয়ও 
খরো  েরনবে েো। বরাং আল্লোির রনে রহেে িনয়, েববী আ  োে ধোরর্ েনর, 
খিেমে ও মিব্বনের সোনর্ িোওয়োে হিে। হেন্তু খরো  েরনবে েো। খেোে মসুহ মনে 
হেনয় েোউনে খরো  েরনে খি ন  েোনেও সেেে েরুে। ের্ো েো শুেন  েোর েোছ 
খর্নে খবাঁনচ র্োেুে। েোর সনঙ্গ হজিোহি মোেিোনজর সম্পেেিীেেোর ের্ো খ োির্ো হিনয় 
জোহেনয় হিে। সবেিো মনে রো নে িনব, বযহক্তর চোইনে দ্বীে আন । আমরো খেোনেো 
বযহক্তহবনশনির জেয দ্বীনের ক্ষহে িনে খিনবো েো। 

জেসোধোরনর্র েোনছ অেুসরর্ীয় খেোনেো বযহক্ত যহি প্রেোনশয এমে ভু  েনর, যো 
উম্মনের জেয ক্ষহেের, খস খক্ষনে িোঈ ভোইরো উক্ত েোনজর বযোপোনর  িেম ূে 
ি ী হভহত্তে পযেোন োচেো েরুে। উক্ত েোনজর বযোপোনর শরীয়োির িৃহষ্টনেোর্ খর্নে 
আিনবর সনঙ্গ প্রশ্ন েু ুে। হেন্তু বযহক্তর েোম ধনর  ো ো োহ  বো ভৎ েসেো েরো খর্নে 
অবশযই হবরে র্োেুে। েোর েোম হেন  েোর অেুসোরী অনেে মুসহ ম আনছে—যোরো 
আন্তহরেভোনব সেয পর্ খপনে চোয়; হেন্তু হেনজনির অেুসরর্ীয় শোয়ন র েোম ধনর 
সমোন োচেো খি ন  েোরো আিে িয়। সমোন োচেোেোরী খর্নে সযনে হেনজনে সহরনয় 
খেয়। েোর সনঙ্গ সম্পেে হছন্ন েনর। যো েোনির সেয গ্রিনর্র পনর্ আসনে বোাঁধোর সহৃষ্ট 
িয়। 

ইস োমী  র্েন্ত্র’ েোনমর পহরভোিো আমরো স্বীেোর েহর েো। আর এর খেোে গ্রির্নযো য 
সাংজ্ঞোও খেই। এই হশনরোেোম বযবিোর েনর খসেু োরনির েমেপন্থোর সনঙ্গ যুক্ত িনয় 



 

 
11 

 

দ্বীে েোনয়নমর প্রনচষ্টোনে আমরো জোনয়জ মনে েহর েো। হেন্তু খয সে  মুস মোে এনে 
অাংশ খেয়, আমরো েোনিরনে েোেেীর েহর েো। সুেরোাং েোনিরনে েোেেীর েরো 
খর্নে অবশযই খবাঁনচ র্োেনে িনব। 

অে োইনে খেউ হজিোি হেনয় ের্ো ব ন ই েোনে হজিোহি মোেিোনজর ম ুপোে খভনব 
অন্ধভোনব েোর অেুসরর্ েরো যোনব েো। েোরও বযহক্তত্ব সম্বনন্ধ সুহেহিহেভোনব েো 
খজনে েোনে প্রনমোট েরো যোনব েো। এমে অনেনে আনছ যোরো হবহভন্ন হবভ্রোন্ত 
খ োিীর—খযমে, আইএস (িোনয়নশর) অেুসোরী ও েোনির হচন্তোধোরোর প্রচোরে—
েোনির সাংশয় খর্নে হেনজনে ও অেয ভোইনিরনে অবশযই সুরহক্ষে রো নে িনব। 

এমে অনেে িোঈ আনছ—যোরো খম হ েভোনব  োনরহজনির হবনরোহধেো েনর এবাং 
খ োরোসোনের মুজোহিিনির পনক্ষ সমর্েে বযক্ত েনর; হেন্তু িোওয়োে ও হেহেনরর খক্ষনে 
অবনচেনে হেনজরোই  োনরহজ মনেোভোনবর হচন্তোধোরো  ো ে েনর। এ ধরনের ভোইনির 
খর্নেও সেেে র্োেনে িনব। 

যর্োসম্ভব হবেেে এহিনয় চ নবে। হবেেে হিনয় মোেুনির উপেোর  ুব েম িয়; বরাং 
খিনর খ ন  অন্তনর সুপ্ত খক্ষোভ েোজ েনর, যো সেয গ্রিনর্র পনর্ বি বোধো িনয় 
িোাঁিোয়। 

েোনরো সোনর্ হবেেে িন  েোর সম্মোে ও মযেোিোর প্রহে  ক্ষয রো নে িনব; েোনে খিয় 
প্রহেপন্ন েরো বো  হিে েরো ে নেো উনেশয িনব েো। এমেভোনব ের্ো ব নে িনব, 
খযে েোর সোমনে সেয হিবোন োনের মনেো সুস্পষ্ট িনয় যোয় এবাং হেহেও স্বহস্তর সনঙ্গ 
েো খমনে হেনে পোনরে। আপেোনে েোর বযহক্তত্ব ও মযেোিোর প্রহে  ক্ষয রো নে িনব, 
আপেোর পক্ষ িনয় আপেোর খেোনেো অেুসোরীও যহি েোর বযোপোনর সীমো ঙ্ঘে েনর, 
েোিন  েোনেও বোরর্ েরনে িনব। মনে রো নে িনব, সোধোরর্ে েোউনে  োহিে 
েনর িে গ্রির্ েরোনেো যোয় েো। বযহক্তর আত্মমযেোিোনবোধ ে ে িে গ্রিনর্র পনর্ 
অন্তরোয় িনয় িোাঁিোয়। 

আেীিো ও হেেনির সকূ্ষ্ম ও শো ো ে মেোনেনেযর বযোপোনর জেসমনক্ষ ের্ো ব ো 
খর্নে হবরে র্োেনে িনব। মনে রো নবে, খযসে  হবিনয় সো োেনির মনধয এেোহধে 
মেোমে পোওয়ো যোয়, খসসব খক্ষনে উম্মোির িোহন্তেোন  খ  োেেশূেয এই অহস্থর 
পৃহর্বীনে ে নেোই ঐেমেয প্রহেহিে িওয়ো সম্ভব েয়। উপরন্তু এসব হবিয় 
মুসহ মনির মোনঝ হবনরোধ ও হবনভি সৃহষ্ট েনর। েোই সেেেেোর সনঙ্গ এসব হবেেে 
এহিনয় চ ুে। ে নেো আত্মপক্ষ সমর্েে েরনে িন  বো হেনজর অবস্থোে পহরষ্কোর 
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েরনে িন  সেন র মনের প্রহে শ্রদ্ধো খরন  ইেসোনের সনঙ্গ মোহজেে ভোিোয় 
আপেোর ের্ো উপস্থোপে েরুে। 

েোিোহুিোর প্রবর্েো ও অহস্থর চঞ্চ েো খর্নে খবহরনয় আসনে িনব। অগ্রোহধেোরেীহে, 
উপনযোহ েো ও েোযেেোহরেোর হভহত্তনে েমে ও পিনক্ষপ হেধেোরর্ েরনে িনব। 

প্রহেহট খপোস্ট, খ  ো, খশয়োর এমেহে  োইনের আন  হেনজর হেয়ে যোচোই েরুে। 
হেনজনে প্রশ্ন েরুে, খেে আপহে এই েোজহট েরনছে। এহট হে শুধুই আল্লোহ র 
জেয? েোহে এনে হেনজর খেোে স্বোর্ে, খজি, অেরুো -হবরো  হমনশ আনছ? শেভো  
আল্লোহ র জেয েয়, এমে সে  খ  ো, খপোস্ট, েনমন্ট খর্নে হবরে র্োেুে। 
ইেশোআল্লোহ  এ েীহে অেুসরর্ েরন  অহধেোাংশ অপ্রনয়োজেীয় এবাং ক্ষহেের েেে ও 
আন োচেো এহিনয় চ ো সম্ভব িনব। 

িোওয়োনের খেন্দ্র বোেোে ইস োমী আিশেনে। েোওহিি ও হজিোনির আহ্বোেনে। হেনজর 
বযহক্তপহরচয়, বযহক্ত ে আনব , পছন্দ-অপছন্দ, অেুরো -হবরো  দ্বোরো আপেোর 
ে ম খযে হেয়হন্ত্রে েো িয়। হেনজর বযহক্তসেোর উপনর িোওয়োেনে অগ্রোহধেোর হিনে 
হশ ুে। 

িোওয়োনের মোধযম হিসোনব হেহিদ্ধ ও িৃহষ্টেটু হজহেনসর বযবিোর খর্নে হবরে র্োেুে। 
খযমে, খেোনেো খবপিেো েোরীর ছহব, হভহিও, বোিযযন্ত্রযুক্ত হভহিও বো বক্তবয ইেযোহি। 

মুসহ ম ভোইনির হবপনি পোনশ র্োেুে। েোনিরনে সোন্ত্বেো হিে। সোধযমনেো সিনযোহ েো 
েরোর খচষ্টো েরুে। ে নেো অনেযর হবপনি উল্লোস প্রেোশ েরনবে েো। যহিও খস 
আপেোর হবনরোধী িয়। ে নেো উপেোর েরনে েো পোরন ও হেনিেপনক্ষ অপেোর 
েরনবে েো বো েোরও ক্ষহের েোরর্ িনব েো। 

খযসব খ  ে বো সাংস্থো ি োন্ধেো ও আসোহবয়যোনের হিনে আহ্বোে েনর, খসগুন ো 
সযনে বজেে েরুে। 

িোওয়োনে অহধে িরেোরী এবাং খম হ ে হবিয় বোি হিনয় েু েোম ূে েম িরেোরী 
এবাং শো ো ে হবিনয় মনেোনযো ী িওয়ো খর্নে হবরে র্োেনে িনব। 

অে োইনে হজিোনির িোওয়োে খিওয়ো বো হজিোনির পনক্ষ হেছু ের্ো ব োনেই ম ূ 
হজিোি মনে েরনবে েো। খেব  এর হভহত্তনেই হেনজনে এই েরজ আিোয়েোরী 
ভোবোর মনেো ভু  েরনবে েো। সবেিো বোস্তহবে হজিোি ও শোিোিোনের েোমোন্নো  ো ে 
েরুে। প্রেৃে রর্োঙ্গনে খপ াঁছোর জেয িুয়ো ও প্রনচষ্টো অবযোিে রো ুে। 
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িোওয়োনের হবিয়বস্তু 
েোওিীনির সহিে বযো যো েুন  ধরো। এ ের্ো পহরষ্কোর েনর খিয়ো খয, আল্লোিই আইে 
প্রর্য়েসি সে  ক্ষমেোর মোহ ে। এহট েোওিীনির অেযেম গুরুত্বপূর্ে অাংশ। 
সোবেনভ মত্ব এেমোে েোাঁরই এবাং পোরস্পহরে হববোিমোে সে  হবিনয় েোাঁর আইে ও 
হবধোে গ্রির্ েরো ঈমোনের জেয অহেবোযে শেে। 

আ -ওয়ো ো ওয়ো -বোরো’র িোহরনয় যোওয়ো আেীিো হেহরনয় আেো। উম্মোি’র অাংশ 
িনে পোরোর খ  রব ও  বেনবোধ পুেজেীহবে েরো। ইস োমী ভ্রোেৃত্বনবোধ জোহ নয় খেো ো। 
হবনের সে  মুসহ ম খয এেহট খিনির মনেো, েো সে নে হৃিয়ঙ্গম েরোনেো, মে ও 
মেনে িৃঢ়ভোনব খ াঁনর্ খিওয়ো। 

 র্েনন্ত্রর খেোাংরো ও িুহবেিি পহরর্হে এবাং েোর হবপরীনে শরীয়নের খস ন্দযে ও সুে  
েোনিরনে বঝুোনেো।  র্েোহন্ত্রে রোজেীহে ও রোষ্ট্রবযবস্থো এবাং শরীয়োহ-হভহত্তে 
হ  োেোি ও রোষ্ট্রবযবস্থোর আেোশ-পোেো  পোর্েেয মোেুনির সোমনে েুন  ধরো। 

ইস োমী  র্েন্ত্র েোমে অসাং ে, হভহত্তিীে পর্ ও পদ্ধহের অসোরেো েুন  ধরো। 

জোেীয়েোবোনির খধোাঁেো ও প্রেোরর্ো, স্বরূপ ও অসোরেো উনমোচে েরো। এই 
জোেীয়েোবোি খয মুসহ মনিরনে ইস োম খর্নে েুেনরর হিনে হেনয় যোনে, মুসহ ম 
উম্মোিনে খশোচেীয় পহরহস্থহের হিনে খিন  হিনে, েো পহরষ্কোর েনর খিয়ো। 

উম্মোির হবরুনদ্ধ জোয়েবোিী, িুনসিোর ও উগ্র হিন্দুত্ববোিীনির চিোন্ত ও শত্রুেো 
সম্পনেে সেেে েনর খেো ো। মুসহ মনির মোনঝ েুরূয়ী ই হে োে বো শো ো ে হবিনয়র 
মেপোর্েেয খবহশ আন োচেো েো েনর, েুরআে-সুন্নোি এবাং সোমহয়ে হবনের বোস্তব 
পহরহস্থহে, ের্য ও িৃষ্টোনন্তর আন োনে েোনেরনির শত্রুেো ও িশুমহের হিেগুন ো 
েুন  ধরো। 

আনমহরেো, ইসরোই , রোহশয়ো, ফ্রোন্স, হিনটে, চীে ও ভোরেসি অেয সে  েুেরী 
শহক্ত হবেবযোপী মুসহ মনিরনে খয জু ুম ও হেযেোেে েনরনছ এবাং েনর চন নছ—
সেয ও বস্তুহেি ইহেিোনসর হভহত্তনে েোর  টেো-পহরিমো েোনির সোমনে েনু  ধরো। 
আমোনির মুসহ ম খিশসমূনির শোসেন োিীও খয এনক্ষনে মসুহ মনির পহরবনেে 
েোনেরনিরনে সোিোযয েরনছ; এরো খয মুসহ মনির জোে-মো  ও ইিে-আব্রু 
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রক্ষোেোরী েয়, বরাং েোনির রক্তহপয়োহস– ের্য প্রমোনর্র আন োনে েো েোনির সোমনে 
পহরষ্কোর েনর খেো ো। েোনির হরেোি (মুরেোি িওয়োর হবিয়হট) বোস্তবেো ও শরয়ী 
ি ী -প্রমোনর্র আন োনে স্পষ্ট েনর খেো ো। 

আসহ  েোনের, হবনশি েনর হিনন্দর হিন্দতু্ববোিী শোসেন োিীর হবরুনদ্ধ হজিোনির 
হবিয়হটনে িোওয়োনে অগ্রোহধেোর খিয়ো। িুনসিোর-যোয়েবোিী ও হিন্দতু্ববোিীনির 
অেু ে মরুেোি শোসেনির হবরুনদ্ধও উম্মোি’র ঈমোেী খচেেো জোগ্রে েরো এবাং 
েোনির সাং বদ্ধ েরো। 

মজ ুম মুসহ মনির সোিোনযয উদ্বদু্ধ েরো। মজ ুম মুসহ মনির জোে-মো  ও ইিে-
আব্রু রক্ষোর জেয মুজোহিি র্ খয আল্লোি’র রোনি হেনজনির জোে-মো  উৎস ে 
েরনছে, েো স্পষ্ট েরো। যোনে মসুহ মরো বঝুনে পোনর- খে েোনির প্রেৃে বন্ধু আর 
খে েোনির শত্রু। 

উ োমোনয়-সূ’ ও িরবোহর আন ম হিসোনব হচহহ্নেনির বযোপোনর উম্মোিনে সজো  েরো। 
েোনির খর্নে উদ্ভূে এবাং অসৎ হমহিয়ো খর্নে প্রচোহরে হবভ্রোহন্ত ও সাংশয় খর্নে 
উম্মোিনে িূনর রো োর খচষ্টো েরো। েোহেরনির হবরুনদ্ধ আমরো অনের যুদ্ধ েরন ও 
উ োমোনয় সু’নয়র হবভ্রোহন্ত  িনে জবোে ও ে নমর যুদ্ধ েরব। এনক্ষনেও িোওয়োে ও 
সমোন োচেোর সুন্নোিসম্মে পদ্ধহে অেুসরর্ েরব। 

ইস োম ও মুসহ ম উম্মোি এবাং হজিোি ও মুজোহিহিনের হবরুনদ্ধ িোিো ী হমহিয়োর 
অপপ্রচোর, খপ্রোপো োন্ডো ও চিোনন্তর স্বরূপ সবেস্তনরর মসুহ মনির সোমনে উনমোচে 
েরো। 

হজিোি ও মজুোহিহিনের বযোপোনর ভ ু ধোরর্ো, সাংশয় এবাং েোহের ও মরুেোিনির বহু  
প্রচহ ে হমর্যোচোরগুন ো হেরসে েরো। হজিোনির বযোপোনর প্রচহ ে ভু  বযো যোগুন োর 
অসোরেো েুন  ধরো। 

বোাং োনিনশর মজুোহিহিনের হমহিয়ো হরহ জগুন োর হিনে  ক্ষয রো ো। মজুোহিহিনের 
হমহিয়োনে খয হবিয়গুন োনে খজোর খিয়ো িনে খসগুন োনে হেনজনির িোওয়োনে 
প্রোধোেয খিয়ো। 

মেস্তোহেে ও হমহিয়ো হজিোনির এ ময়িোনে প্রচোনরর গুরুত্ব অনেে। মুজোহিহিে 
হমহিয়োর হরহ জগুন ো সোমোহজে খযো োনযো  মোধযনম প্রচোনর েোজ েরো। হেভোনব 
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েোওহিি ও হজিোনির বোেেোনে সবেস্তনরর মোেুনির েোনছ খপ াঁনছ খিয়ো যোয় েো হেনয় 
হচন্তো েরো। 

 

হেরোপত্তো 
ভোরে উপমিোনিনশ হবিযমোে খ োরোসোেনেহন্দ্রে হজিোহি েোনে ো স্বোভোহবেভোনব 
অে োইনে সোহর্ হরিুট েনর েো। েোই অে োইনে অপহরহচে খেউ েে েরন  
সোবধোনে র্োেুে। অহধেোাংশ সময় এগুন ো খ োনয়ন্দোনির েোাঁি িয়। েোরো সুনে শন  
িিযনন্ত্রর জো  হবহছনয় খিয়। হেহবিভোনব পরীক্ষো েনর খি নে চোয়, আপহে হজিোহি 
েোনে োয় যুক্ত িনে ইেুে হে েো। যহি আপহে ইেুে িে, েোিন  খেোনেো এেটো 
খটোপ খেন  আপেোনে খগ্রেেোর েরোর প্রব  সম্ভোবেো রনয়নছ। আর যহি েোরো 
খিন , আপেোর এ বযোপোনর সহবনশি আগ্রি খেই; বরাং মুসহ ম হিনসনব আপহে 
আল্লোির হবধোে হজিোি পছন্দ েনরে এবাং শোিোিোনের েোমোন্নো  ো ে েনরে, েোিন  
েোরো আপেোর বযোপোনর গুরুত্ব েম খিনব। 

খেোনেো হেনমই  আইহির সোনর্ খযো োনযো  বো চযোট েরো সম্পূর্ে পহরিোর েরুে। 
খমনয় খসনজ আপেোনে খধোাঁেোয় খে ো অহধে সিজ। এনক্ষনে েোরো প্রনয়োজনে েোনির 
প্রহশহক্ষে খমনয়নিরনে বযবিোর েনর র্োনে। এসে  খমনয় এমেভোনব আপেোনে 
মোয়োজোন  আটেোনব, আপহে বুঝনেই পোরনবে েো, অবনচেনে ে ে েোনির খটোপ 
হ ন  হেনজনে হবপনির মুন  খিন  হিনয়নছে। বোাং োনিনশই এমে প্রচরু িষৃ্টোন্ত 
আমোনির সোমনে রনয়নছ। এছোিো এেজে আত্মমযেোিোনবোধসম্পন্ন আল্লোহ ভীরু মুসহ ম 
ভোই হোংবো খবোে অে োইনে  োইনর মোিরোম েোনরো সোনর্ চযোট েরনবে এটো 
খেোেভোনবই আশো েরো যোয় েো, গ্রির্নযো যও েয়। 

অে োইনে পহরহচে েোউনে হজিোনির উনেনশয খেোনেো সম্পি বো ে ি অর্ে খিনবে 
েো। মুজোহিহিেরো এভোনব সিেো সাংগ্রি েনরে েো। েনব মুজোহিহিনের েোম বযবিোর 
েনর হেছু িুষ্টচি এই প্রেোরর্োমূ ে েোজহট েনর র্োনে। 

মুজোহিহিে দ্বোরো পহরচোহ ে হচহহ্নে ওনয়বসোইট ও খপইজগুন োনে খ  োন হ  েরো বো 
েনমন্ট েরোর খক্ষনে অবশযই টর িোউজোর (tor browser) ও টর অযোপ বযবিোর 
েরনবে। 
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স্বোভোহবে িোউজোর বযবিোর েরন  শুধু হভহজট েরনে পোনরে ও আহটেেযো  পিনে 
পোনরে, েনব হেনজর হেরোপত্তোর স্বোনর্ে খেোনেো  োইে-েনমন্ট েরনবে েো। 

মুজোহিহিেনির ওনয়বগুন ো যে প্রচোর েরনবে ও পোবহ ে েরনবে, সবোর জেয 
খসগুন ো হভহজট েে হেরোপি িনব ইেশোআল্লোহ । েনব ঝুাঁহেপরূ্ে খেোনেো েনন্টন্ট 
আস  পহরচনয় প্রচোর েো েরোই হেরোপি িনব। 

অপহরহচে েোউনে বযহক্ত ে ের্য খিয়ো খর্নে হবরে র্োেেু। 
খেোনেো সুহেহিে প্রমোর্ ছোিো খেব ই ধোরর্োর হভহত্তনে েোউনে হজিোহি েোনে োর 
মু পোে ভোবো যোনব েো। সহিে হিেহেনিেশেো বযেীে খেব ই হেছ ু আনব নে পুাঁহজ 
েনর হবহেন্ন খেোনেো ি  বো বযহক্তর সনঙ্গ সম্পকৃ্ত িনয় হেনজনে খলোবো  হজিোনির 
এেজে মুজোহিি ভোবো খবোেোহম ছোিো হেছু িনব েো। 

প্রনয়োজে ছোিো অে োইনে সময় েম হিে। হেয়োমনের হিে আমোনির প্রহেটো মিুূনেের 
হিসোব আল্লোির সোমনে হিনে িনব। অের্েে বযহয়ে সমনয়র জেয মোেুি খসহিে বিই 
অেুেোনপ ভু নব। 

 

হবস্তোহরে জোেনে অবশযই পড়ুে : 

আ -েোনয়িো ভোরেীয় উপমিোনিনশর সম্মোহেে মু পোে , 

উস্তোয উসোমোি মোিমুি িোহেযোহুল্লোহু রহচে- 

فروِغ و حفاظت کی جہاد اورمنہج ِ اُسلوب کا دعوت  

https://justpaste.it/dawateruslub 
প্রর্য়নে 

আ - োজেোেুশ শোরইয়যোি হ ি-িো‘ওয়োহে ওয়োে-েুসরোি 

fatwaa.org 

পুনরো হেনিেশেোহট হপহিএে িোউেন োি েরুে 

*** 
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